Sophie Aberson
loopbaanadviseur

De sector zorg en welzijn staat meer dan ooit in
de belangstelling. Via radio en televisie horen
we regelmatig over wat er allemaal gebeurt in
bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Misschien zet dat jou aan het denken. Zou je de
overstap willen maken? En zo ja, hoe moet dat dan?
Wij spreken loopbaanadviseur Sophie Aberson.
Zij werkt bij Viazorg en begeleidt iedereen die wil
nadenken over een (toekomstige) loopbaan in de
zorg en welzijn. We stellen haar 5 vragen.

Hoe loopbaan-adviseur Sophie
werkgeluk creëert
Een loopbaanadviseur?

bijvoorbeeld zij-instromers die een bbl-opleiding (werken en leren)

Natuurlijk! Het is helemaal niet vreemd om af en toe een pas op de

ambiëren, maar ook afgestudeerde hbo-ers die alsnog de switch naar

plaats te maken en na te denken over je werk. Of je nu al in de zorg- en

de zorg en welzijn willen maken. Ouderenzorg, gehandicaptenzorg,

welzijnssector aan de slag bent of niet. Zit je nog op je plek? Waar krijg

ziekenhuis, jongerenwerk, grootschalig of juist kleinschalig: het komt

je energie van? Wat ambieer je en hoe ervaar je de werk-privé balans?

allemaal voorbij.

Het komt allemaal aan bod tijdens onze gesprekken.
Welk advies kan ik verwachten?
Hoe werkt dat precies?

Kom je niet uit de sector, dan kijken we eerst of de zorg- en

Het project Sterk in je Werk maakt het mogelijk je een kort, persoonlijk

welzijnssector bij je past. Is dat niet het geval, dan zeggen we dat

traject aan te bieden. Dat is helemaal gratis! Tijdens twee gesprekken

eerlijk. Bij deelnemers die al in de sector werken, achterhalen we hoe

praten we over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig

zij hun talent(en) en ervaring kunnen (blijven) inzetten in werk dat bij

hebt. Je krijgt advies over jouw specifieke situatie en wensen. Daarmee

hen past. Soms is een extra taak of het wisselen van werkplek al een

kun je zelf vol vertrouwen de nodige vervolgstappen zetten. Soms

goede oplossing. Ik adviseer altijd om in de oriëntatiefase informatie te

bieden we je nog een training of workshop aan, zoals een netwerk- en

vragen bij organisaties waarnaar je interesse uit gaat en bij mensen die

sollicitatietraining.

het werk al doen. Zo kun je je een goed beeld vormen van wat het werk
inhoudt.

Wel of geen ervaring, maakt dat uit?
Helemaal niet. Ik spreek mensen uit de sector die graag samen met mij

Wat maakt dit werk voor jou leuk?

willen achterhalen of ze nog op de juiste plaats zitten. Maar evengoed

Ik ontmoet veel mensen en ik kan hen echt een stapje verder helpen.

kloppen er deelnemers aan die eerst in de horeca of detailhandel

Daarbij is het fijn om deelnemers zelfvertrouwen mee te geven.

werkten. Ook spreek ik mannen en vrouwen die graag terug de zorg-

Daaraan werk ik graag. Als mensen echt (opnieuw) een bewuste keuze

en welzijnssector in gaan, maar niet goed weten hoe en waar. Ik

maken voor werk en/of een opleiding die bij hen past, is de kans op

ontmoet mensen van alle leeftijden en alle opleidingsniveaus. Ik spreek

succes en werkgeluk groter!

5

redenen om een gratis
loopbaangesprek aan te vragen

Ook jouw vraag stellen aan een loopbaancoach?
Dat kan tijdens de online meet & greet van Ontdekdezorg week
van 22 t/m 27 maart via: www.viazorg.nl.

1.

Inzicht krijgen in je wensen en mogelijkheden

2.

Tips om werk & privé in balans te krijgen en meer energie

Wil je meteen een loopbaangesprek aanvragen, kijk op

3.

Kom erachter of je nog op je plek zit

www.sterkinjewerk.nl of maak een afspraak via telefoon 0113 – 250073

4.

Loopbaanbegeleiding inspireert en motiveert

of e-mail: info@viazorg.nl. Interesse in een langdurig loopbaantraject?

5.

Persoonlijk en op maat speciaal voor jou

Kijk dan op www.viawerk.nl.

